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Діяльність будівельних підприємств 

Кіровоградської області 

у січні–липні 2016 року 

 

У січні–липні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт 

на суму 243,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2016р. 

порівняно з січнем–липнем 2015р. становив 101,8%.  

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 

70,5% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту                      

(16% та 13,5% відповідно). 

Підприємствами обласного центру виконано 64,4% обсягу будівельних 

робіт по області.  
 

 

Про основні показники роботи промисловості 

у січні–липні 2016 року 

 

У січні–липні 2016р. порівняно з січнем–липнем 2015р. випуск 

промислової продукції в області збільшився на 7,4%, у т.ч. у добувній 

промисловості та розробленні кар’єрів – на 16,1%, постачанні електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,4%, переробній промисловості – на 

4,8%.  

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск 

промислової продукції порівняно з січнем–липнем 2015р. зменшився на 1,5%,  

у т.ч. у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості –      на 

30,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 13,2%, хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів – на 12,9%, олії та тваринних жирів – на 0,8%. Водночас   

у виробництві молочних продуктів обсяги продукції збільшилися на 32,5%,  

готових кормів для тварин – на 3,4%, інших харчових продуктів – на 2,2%. 

 

 

Фінансовий стан великих та середніх 

промислових підприємств області 

у січні–червні 2016 року 

 

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх 

промислових підприємств області у січні–червні 2016р. склав 177,4 млн.грн 

прибутку проти 3997,1 млн.грн збитку за відповідний період попереднього 

року. 

Прибутковими промисловими підприємствами отримано 474,5 млн.грн 

прибутку, що відповідно на 102,4 млн.грн більше порівняно з відповідним 

періодом попереднього року. Частка прибуткових промислових підприємств 

області становила 55,3%. 



Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства 

переробної промисловості – 88,8% загальної суми прибутку промислових 

підприємств області, з них на підприємства з виробництва харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів припало 49,7% прибутку підприємств переробної 

промисловості, машинобудування – 42,6%.  

Частка збиткових промислових підприємств області становила 44,7%, що 

на 0,9 в.п. більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. 

Загальний обсяг збитку до оподаткування промислових підприємств у січні–

червні 2016р. склав 297,1 млн.грн. Найбільший відсоток збиткових 

промислових підприємств припав на підприємства з водопостачання; 

каналізації, поводження з відходами та добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів. Найбільші обсяги збитку одержали підприємства переробної 

промисловості – 49,3% загальної суми збитку промислових підприємств 

області, зокрема підприємства машинобудування – 43,5% збитку підприємств 

переробної промисловості області. 

 

 

Фінансовий стан великих та 

середніх підприємств області 

у січні–червні 2016 року 

 

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств 

області у січні–червні 2016р. склав 287,9 млн.грн прибутку проти                         

4012,4 млн.грн збитку за відповідний період попереднього року. 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості 

становила 62,1%, отримано 675,3 млн.грн прибутку до оподаткування, що             

відповідно на 9,2 в.п. та 141,8 млн.грн більше порівняно з відповідним періодом 

попереднього року. Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали 

підприємства промисловості – 70,3% загального прибутку по області, оптової 

та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 22%.  

За промисловими видами діяльності найбільший прибуток отримали 

підприємства переробної промисловості – 421,6 млн.грн (88,8% загальної суми 

прибутку по промисловості), з яких майже половина припала на підприємства з 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (49,7% прибутку 

підприємств переробної промисловості області) та машинобудування (42,6%). 

Частка збиткових підприємств становила 37,9%, що на 9,2 в.п. менше 

порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитку 

до оподаткування підприємств області склав 387,4 млн.грн та зменшився  

на 4158,4 млн.грн. Найбільша частка збиткових підприємств була серед 

підприємств, які займаються професійною, науковою та технічною діяльністю. 

Найбільші обсяги збитку до оподаткування одержали підприємства 

промисловості – 76,7% загального збитку по області. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 


